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INTERVENIENTES Alunos do 11ºA 

– definição e dinamização do projeto 

Conselho de Turma do 11º A 

– apoio no desenvolvimento do projeto e definição das ações 

Elementos do Geopark Naturtejo 

– definição de espécies autóctones a incluir no mural e atividades a 

desenvolver na escola e na área do Geopark 

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova (Projeto Afirma-te) 

– apoio logístico e no fornecimento de materiais  

DESCRIÇÃO DO PROJETO A Cidadania e Desenvolvimento é uma área fundamental na escola atual. A 

sustentabilidade e proteção ambiental sempre fizeram parte dos interesses 

deste grupo de alunos que, ao longo dos anos, mostraram sempre vontade 

em participar em projetos variados, relacionados com estas temáticas e não 

só. 

Desde o início do ano letivo anterior, foram desenhadas ações várias que 

implicavam a consciencialização da comunidade escolar para a 

sustentabilidade e a proteção das espécies. A parceria com os elementos do 

Geopark Naturtejo existe há muito na escola. A análise da fauna e flora 

locais havia sido efetuada em anos anteriores e a abordagem destes temas 

são contínuos desde o 1º ciclo. 

 

Desta vez, as ações principais passaram por realizar uma ação de limpeza 

global dos espaços escolares que contou com a colaboração das equipas de 

jardinagem da Câmara Municipal, pelo desenho e construção de ninhos, 

com materiais reaproveitados, para aplicar nos espaços verdes da escola e 

na construção dum mural alusivo ao tema. A colaboração com a Câmara 

Municipal e com o Geopark Naturtejo foi essencial. 

 



 

A recolha de lixo e renovação dos espaços exteriores foi realizada. A ideia 

inicial de produzir guiões de construção de ninhos para distribuir pelos 

alunos foi sendo adiada, fruto dos condicionalismos atuais. A visita de 

estudo à região do Geopark e ao Centro de Interpretação da Biodiversidade 

irá ser realizada. O mural, inicialmente previsto para um espaço exterior foi 

moldado e redesenhado para ser incluído numa zona interior da escola. 

 

O surgimento desta 1ª edição do Prémio Gandhi de Educação para a 

Cidadania fez com que a construção do dito tivesse esse rumo e permitisse 

a candidatura ao prémio. 

 

O mural foi desenhado com a inclusão de espécies autóctones, animais 

selvagens e plantas locais, do Geopark Naturtejo. Foi utilizado um velho 

quadro de giz, umas tintas e alguns materiais recolhidos. O desenho incluiu 

espécies que, de alguma maneira, estão ligados à zona onde se encontra a 

escola e a ilustração da fauna e flora locais estão representados pelo 

guarda-rios, o abelharuco, o gaio-azul, o carvalho e a giesta. 

 

O trabalho dos alunos na construção do mural foi efetuado em momentos 

ulteriores às atividades letivas, com o apoio de professores do Conselho de 

turma e gestão do tempo pelos próprios. 

 

A frase de M. Gandhi, “The greatness of a nation can be judged by the way 
its animals are treated” irá ser aposta no mural, em versão não traduzida, 
apelando à interdisciplinaridade, no local da sua afixação terminal. 
 

IMPACTO NA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 

Projetos como este, intimamente ligados à cidadania, são bastante 

importantes e devem ser direcionados à comunidade escolar, de modo a 

informar e a consciencializar as pessoas, apelando à reflexão e até à ação 

sobre problemas relacionados com diferentes temáticas. 

 

Este tema proporciona a reflexão sobre conceitos relacionados com o bem-

estar animal, como por exemplo os direitos dos animais e a proteção das 

espécies, mas também a relação do Homem com o planeta, a 

sustentabilidade e a defesa do ambiente, basilar para a saúde de todos e do 

terceiro calhau a contar do Sol.  

 

No meio desta pandemia, após ponderação, foi tomada a decisão de 

construir o mural que pudesse assinalar o momento e fazer o registo para 

que todos os elementos da comunidade escolar possam perceber o recado. 

A mensagem passou por realçar a necessidade de proteger o ambiente e 

garantir a biodiversidade. 

 



A biodiversidade é essencial para o normal funcionamento e equilíbrio de 

todos os ecossistemas do planeta. É, então, fundamental tomar ações de 

proteção ambiental de forma a protegermos as espécies e o meio que as 

rodeia. 

 

A nossa escola possui extensas áreas verdes e este projeto deu asas a várias 

ideias relacionadas com a preservação da natureza e a proteção dos 

animais, nomeadamente a campanha de recolha de lixo, a construção de 

ninhos nos espaços exteriores da escola e o levantamento e a caraterização 

de espécies. A construção do mural é o marco maior deste rol de atividades. 

 

Pretende-se que estas ações, nos próximos tempos, possam continuar a ser 

dinamizadas com a intervenção de todos os alunos da escola. 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

André Azeiteiro, com o CC n.º 10280459, do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ SILVESTRE RIBEIRO de 

Idanha-a-Nova, declara autorizar a divulgação pública do Projeto COEXISTIR NA RAIA, submetido a 

candidatura ao Prémio Gandhi, em que participou. 

Idanha-a-Nova, 31 de Maio de 2021,  
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